
 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

----------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Кульчицького Миколи Михайловича    «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. КульчицькомуМиколі Михайловичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

  



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр. Жучені Олександра Сергійовича    «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Жучені Олександру Сергійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Олійник Ніни Якимівни    «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Олійник Ніні Якимівні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Ратушняка Михайла Васильовича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Ратушняяку Михайлу Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Іванченко Любов Федорівни   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Іванченко Любов Федорівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Нестерчук Марії Йосипівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Нестерчук Марії Йосипівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Атакулової Юлії Ільхомівни   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Атакулові Юлії Ільхомівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Меленчука Миколи Сергійовича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Меленчуку Миколі Сергійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,6000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,6000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Оганесян Галини Григорівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Оганесян Галині Григорівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Баркаря Сергія Анатолійовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Баркарря Сергія Анатолійовича на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,9000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,9000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Туніченко Любов Миколаївни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Туніченко Любов Миколаївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,6000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,6000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Орисік Наталії Олександрівні «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Орисік Наталії Олександрівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------------ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Мартинюка Степана Антоновича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Мартинюку Степану Антоновичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Савицької Любові Іванівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Савіцькі Любов Іванівні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

----------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Зубіцького Сергія Миколайовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Зубіцькому Сергію Миколайовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Ананінков Олександр Олександрович  «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Ананінкову Олександру Олександровичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Черній Олени Вікторівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Черній Олені Вікторівні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                    -------------СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Жарук Людмили Степанівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Жарук Людмилі Степанівні  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «-25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Кульчицького Михайла Павловича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Кульчицькому Михайлу Павловичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Власенка Володимира Васильовича  «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Власенку Володимиру Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Масленка Олександра Степановича «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Масленку Олександру Степановичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у 

власність для ведення індивідуального садівництва, в тому числі:багаторічні насадження – 

0,1200га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Лісовенка Вячеслава Андрійовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр. Лісовенко Вачеславу Андрійовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Моркви Вероніки Олександрівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Моркві Веронікі Олександрівні на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Меленчука Леоніда Івановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Меленчуку Леоніду Івановичу  на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Корнієнко Інни Іванівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Корнієнко Інні Іванівні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «-25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Чернова Миколи Миколайовича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Чернову Миколі Миколайовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,4000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,4000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  вул.Перемоги №83-А, 

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,,93 ст..,123 ч.ст.134, та поданої  заяви ПрАТ 

«Київстар»  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду терміном на 49 років  »  сесія Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл ПрАТ «Київстар» на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,0036 га в оренду терміном на 49 

років для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації (код 

класифікаторара видів цільового призначення земель (J.13.01) за рахунок земель 

комунальної власності, що перебувають в запасі  Аджамської сільської  ради за адресою: 

с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Лисовенко Генадія Юрійовича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Лісовенко Генадію Юрійовичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Патлажан Віри Борисівни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Патлажан Вірі Ьорисівні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Кучеренко Ольги Петрівни   «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Кучеренко Ольгі Петрівні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Яцкевича Євгенія Анатолійовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду терміном на 15 років »  сесія 

Аджамської сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Яцкевичу Євгенію Анатолійовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1500га в оренду 

терміном на 15 років   для сінокосіння і випасання худоби  в тому числі:сінокіс – 0,1500га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Зелений Гай вулиця Гагаріна №10                            

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Лісовенка Олександра Борисовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Лісовенко Олександру Борисовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у 

власність для ведення індивідуального садівництва в тому числі: багаторічні насадження – 

0,1200га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

----------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «-25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Лісовенка Володимира Борисовича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Лісовенку Володимиру Борисовичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у 

власність для ведення ындивыдуального господарства, в тому числі: багаторічні 

насадження – 0,1200га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Магаляса Петра Прокоповича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Магалясу Петру Прокоповичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,4000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,4000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка, вулиця Черняхівська будинок №22  

Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Олійник Інги Андріївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Олійник Інгі Андріївні на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

----------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Коваленка Сергія Леонідовича  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Коваленку Сергію Леонідовичу  на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Щербини Анастасії Леонідівни  «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Щербині Анастасіїї Сергіївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25-»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Смазюк Яни Анатолыъвни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Смазюк Яны Анатолыъвны на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,3000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в тому числі: рілля – 0,3000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 

 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Масленка Сергія Степановича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Масленку Сергію Степановичу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у власність для 

ведення індивідуального садівництва , в тому числі:багаторічні насадження – 0,1200га за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 
 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Компан Катерини Олександрівни Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Компан Катерині Олександрівні на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у 

власність для ведення індивідуального садівництва в тому числі:багаторічні насадження – 

0,1200га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 
 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Компан Олега Олександровича «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Компан Олегу Олександровичу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,1200га  у 

власність для ведення індивідуального садівництва  в тому числі:багаторічні насадження  

– 0,1200га за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі Аджамської сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району 

Кіровоградської області.. 
 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Путренко Ірини Віталіївни «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Путренко Ірині Віталіївніна розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,6000га  у власність для ведення 

особистого селянського господарства  в тому числі: рілля  – 0,6000га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради 

за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської області.. 
 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Україна 

Аджамська   сільська      рада 

КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-------------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  «25»лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України ст.12,40, 81 , 90,91 ст..118,121,125,126 та поданої  

заяви гр.Лісовенко Жанна Миколаївна «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 

      1.Надати дозвіл гр.Лісовенко Жанні Миколаївні на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею -0,6000га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в тому числі: рілля  – 0,6000га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі Аджамської 

сільської  ради за адресою: с.Веселівка,  Кропивницького району Кіровоградської 

області.. 
 

       2. Виготовлення проекту землеустрою здійснити за рахунок заявника. 

 

       3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  подати на 

затвердження на сесію сільської ради. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                Зайченко  Т.А 

 

  



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Масленко Олександра 

Степановича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити гр. Масленко Олександру Степановичу  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території 

Аджамської сільської ради за адресою:              с. Веселівка Кропивницького 

району  Кіровоградської області у зв‘язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах кадастровий номер 

якої 3522581500:02:000:2160 не передана в комунальну власність сільської 

ради тип власності не визначено. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського гомподарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів.   

 

 

 

Сільський голова                                                         Тетяна  Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мурсі Віті Вікторівні щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

, сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити гр. Мурсі Віті Вікторівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства на території Аджамської сільської 

ради у зв’язку з «Положенням надання земельних ділянок громадянам для ведення 

особистого селянського господарства». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів.  

 

 

 

Сільський голова                                                         Тетяна  Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «25» лютого    2021 року                                                                              №_______ 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 122 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Масленка Сергія Степановича 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити гр. Масленко Сергыю Степановичу у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства на території 

Аджамської сільської ради за адресою:              с. Веселівка Кропивницького 

району  Кіровоградської області у зв‘язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах кадастровий номер 

якої 3522581500:02:000:2160 не передано в комунальну власність громади тип 

власності не визначено 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Тетяна   Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.118, 

122 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Олійниик Алли Анатоліївни 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити гр. Олійник Аллі Анатоліївні у  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,5353 га для ведення особистого селянського господарства на території 

Аджамської сільської ради за адресою:              с. Веселівка Кропивницького 

району  Кіровоградської області у зв‘язку з тим, що бажане місце розташування 

земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах  це невідповідність 

місця розташування  об’єкта вимогам генерального плану населеного пункту. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                         Тетяна  Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------------ СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №_______ 

 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 118, 

122 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Олійник Руслана Романовича 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність , сесія  сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Відмовити гр. Олійник Руслану Романовичу  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га 

для ведення іособистого селянського господарства   на території Аджамської сільської 

ради за адресою:  с. Веселівка Кропивницького району  Кіровоградської області у зв‘язку 

з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних 

матеріалах  це невідповідність місця розташування об’єкта  вимогам генерального плану 

населеного пункту. 

 

       2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                        Тетяна  Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25-» лютого 2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Яцкевича Євгенія 

Анатолійовича«Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення  індивідуального садівництва» , сесія Аджамської 

сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Яцкевичу Євгенію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,1200 га   з них:   

0,1200 га - для ведення індивідуального садівництва, у тому числі по угіддях –  0,1200 

га  бага, торічні насадження за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають  на території Аджамської сільської ради  за адресою: с. Зелений Гай  

вул. Гагаріна, 10  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Яцкевичу Євгенію Анатолійовичу загальною площею: 

0,1200 га ,- з них: 0,1200 га - для ведення індивідуального садівництва, у тому числі по 

угіддях – 0,1200 га – багаторічні насадження за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522581500:52:000:0092) за адресою: с. Зелений Гай, вул. Гагаріна, 10 

Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                       Тетяна  Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

--------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого   2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви   гр. Яцкевича Євгенія 

Анатолійовича «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність сесія Аджамської сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Яцкевичу Євгенію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) земельної ділянки  загальною площею –0,2500 га   з них:   0,2500 га - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), у тому числі по угіддях –  0,2500 га   за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають  на території Аджамської сільської 

ради  за адресою: с. Зелений Гай   вул. Миру, 65  Кропивницького району 

Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Яцкевичу Євгенію Анатолійовичу  земельну ділянку 

загальною площею: 0,2500 га ,- з них: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому 

числі по угіддях – 0,2500 га  за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

(кадастровий номер 3522581500:52:000:0082) за адресою: с. Зелений Гай, 

вул..Гагаріна,10,   Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                         Тетяна Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
  

Від  «25» лютого    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Патлажан Людмили 

Володимирівни  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія  Аджамської сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Патлажан Людмилі Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,8400 га   з них:   

0,8400 га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,84000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Веселівська сільська 

рада   Кропивницько го району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Патлажан Людмилі Володимирівні   земельну ділянку 

загальною площею: 0,8400 га ,- з них: 0,8400 га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,84 00 га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522581500:52:000:0089) за адресою: Веселівська сільська рада  

Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                       Тетяна   Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

---------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
  

Від  «25» лютого    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Задворного Вячеслава 

Костянтиновича  проекту  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства» , сесія  Аджамської сільської ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Задворному Вячсеславу Костянтиновичу проект землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –2,0000 га   з 

них:   2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по 

угіддях –  2,0000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Веселівська 

сільська рада   Кропивницько го району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Задворному Вячеславу Костянтиновичу   земельну 

ділянку загальною площею: 2,0000 га ,- з них: 2,0000 га - для ведення особистого 

селянського господарства у тому числі по угіддях – 2,0000 га – рілля, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522581500:52:000:0094) за адресою: Веселівська сільська рада  

Кропивницького  району  Кіровоградської області.. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та 

раціонального використання   

 

 

 

 

Сільський голова                                                       Тетяна   Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------- СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25-» лютого    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Смазюк Миколи 

Миколайовича  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Смазюк Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –0,9201 га   з них:   

0,9201га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

0,9201 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Веселівська сільська 

рада,  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність  гр. Смазюк Миколі Миколайовичу  земельну ділянку 

загальною площею:0,9201 га ,- з них: 0,9201 га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 0,9201 га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522581500:52:000:0091) за адресою: Веселівська  сільська рада, Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                       Тетяна   Зайченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

------------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25-» лютого    2021 року                                                                              №_______ 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою та передачу  

земельної ділянки у власність 

 

     Відповідно до пп.36 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст..12,118,121,186 Земельного Кодексу України та заяви  гр. Стаднюка Володимира 

Леонідовича  «Про затвердження проекту  землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства» , сесія сільської 

ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Стаднюку Володимиру Леонідовичу проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  загальною площею –1,7000 га   з них:   

1,7000га - для ведення особистого селянського господарства у тому числі по угіддях –  

1,7000 га  рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі Аджамської сільської ради  за адресою: Веселівська сільська 

рада,  Кропивницького району Кіровоградської області 
 

2. Передати у власність гр. Стаднюку Володимиру Леонідовичу  земельну ділянку 

загальною площею:1,7000 га ,- з них: 1,7000 га - для ведення особистого селянського 

господарства у тому числі по угіддях – 1,7000 га – рілля, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, (кадастровий номер 

3522581500:02:000:2476 ) за адресою: Веселівська  сільська рада, Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                         Тетяна  Зайченко  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України  ст.118,121 та поданої  заяви гр. Ушакової 

Наталії  Харитонівни    «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Ушаковій Наталії Харитонівні  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) орієнтовною  площею -0,2500 га  у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради за 

адресою: с. Веселівка,  вул. Шефська, 22 Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

 

       2. Гр. Ушаковій Наталії Харитонівні замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну документацію щодо відведення земельної 

ділянки, що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

        

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                             Тетяна  Зайченко   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №_______ 

 

«Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою» 

 

            Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Земельного Кодексу України  ст.118,121 та поданої  заяви гр. Магаляса Петра 

Прокоповича    «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  »  сесія Аджамської 

сільської ради, 

в и р і ш и л а : 

 
      1.Надати дозвіл гр. Магалясу Петру Прокоповичу  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) орієнтовною  площею -0,2500 га  у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі Аджамської сільської  ради за 

адресою: с. Веселівка,  вул. Черняхівська, 22  Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

       2. Гр. Магалясу Петру Прокоповичу замовити виготовлення та погодити у 

встановленому законом порядку технічну документацію щодо відведення земельної 

ділянки, що посвідчує право власності та подати на розгляд сесії Аджамської сільської 

ради. 

        

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                             Тетяна  Зайченко   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Україна 

Аджамська   сільська      рада 
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ     КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

-----------  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО    СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  «25» лютого  2021 року                                                                              №_______ 

 

 
«Про вилучення земельних  ділянок» 
    
               Відповідно  до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі Земельного Кодексу України  ст.12, ст. 149  та поданої  заяви гр. 

Грибінної Лідії Омелянівни сесія Аджамської сільської ради, 

 

в и р і ш и л а : 

 1.Вилучити земельні ділянки площею 0,1500 га - для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та площею  

0,1020 га - для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться в приватній 

власності на підставі Державного  Акту на право приватної власності на землю КР           

№ 015428 від 28.10.2001 року за адресою: Кіровоградська область,Кропивницький район, 

с. Веселівка із земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер : 

3522581500:51:000:0389, площею 21,595 га  для реєстрації вилученої ділянки в 

Державному земельному кадастрі. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань сільського господарства, землевпорядкування, екології та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                             Тетяна  Зайченко   

 
 


